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บบทคัดยอ 

หัวรอยรูเปนพืชสมุนไพรที่ถูกนําไปใชในตํารับยาหมอพื้นบานของประเทศไทย โดยใชสวนหัวประกอบ
ในสูตรตํารับยา ปจจุบันหัวรอยรูในธรรมชาติมีปริมาณลดลง ประกอบกับการขยายพันธุหัวรอยรูแบบไมอาศัย
เพศไมสามารถสรางหัวได มีเพียงการขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดเทาน้ัน ที่ลําตนใตใบเลี้ยงมีการขยายตัว
ไปเปนหัว งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาวัสดุเพาะท่ีเหมาะสมตอการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโต และศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการขยายพันธุหัวรอยรูในสภาพปลอดเชื้อ เพาะเมล็ดหัวรอยรู
ในวัสดุเพาะเปนเวลา 35 วัน พบวา เมล็ดหัวรอยรูมีอัตราการงอกสูงท่ีสุด 84.99 เปอรเซ็นต ในวัสดุเพาะขุย
มะพราว: ทราย: ขี้เลื่อย (1:1:1) ซึ่งทุกวัสดุเพาะจํานวนวันงอกโดยเฉล่ีย 14.36 วัน หลังจากนั้นนําตนหัวรอยรู
ยายลงปลูกในกระถางขนาด 6 นิ้ว ที่มีวัสดุเพาะเดิมเปนระยะเวลา 9 เดือน พบวาตนกลาหัวรอยรูที่ยายปลูก
ในขุยมะพราว: ทราย: ขี้เลื่อย (1:1:1) ทําใหความกวางหัวเพิ่มขึ้น 1.24 เซนติเมตร และใหความสูงตนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด 3.4 เซนติเมตร ซึ่งเปนวัสดุเพาะท่ีมีสวนผสมของข้ีเลื่อยไมยางพาราจะทําใหการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของหัวรอยรูดีที่สุด ในการปกชํากิ่งหัวรอยรูโดยใชวัสดุปลูก ขุยมะพราว: ทราย อัตราสวน 1: 1 
แลวจุมโคนก่ิงปกชําดวยสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ในความเขมขนตางๆ และไมใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโต (ชุดควบคุม) พบวากิ่งปกชําที่ไมใชสารควบคุมการเจริญเติบโตใหเปอรเซ็นตการเกิดยอดสูงสุด 
23.33 เปอรเซ็นต  

ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการขยายพันธุหัวรอยรูในสภาพปลอดเช้ือ โดยใชชิ้นสวนยอดจากตน
ปลอดเชื้อ และเมล็ดหัวรอยรูมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS, ½ MS, B5, LS, SH และ WPM เปนเวลา 5 
สัปดาห พบวา ชิ้นสวนยอดที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½ MS และ B5 เกิดยอดใหมไดมากที่สุด 100 
เปอรเซ็นต และเกิดใบเฉลี่ยมากที่สุด 2.0 และ 2.3 ใบตอช้ินสวน ตามลําดับ ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร WPM เกิดรากเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.0 รากตอช้ินสวน และพบวาการเพาะเลี้ยงเมล็ดบนสูตรอาหาร ½ MS 
มีเปอรเซ็นตการงอกเฉลี่ยสูง 98.33 เปอรเซ็นต และมีความสูงตนเฉลี่ยสูงสุด 2.59 เซนติเมตร และเมื่อ
เพาะเลี้ยงเมล็ดบนสูตรอาหาร B5 มีขนาดหัวเฉล่ียสูงสุด 0.315 เซนติเมตร ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม
สําหรับชักนําแคลลัสจากชิ้นสวนใบ ยอด ลําตน และหัว โดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตความเขมขนตางๆ 
สูตรอาหารที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความ
เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร กระตุนใหชิ้นสวนเกิดแคลลัสไดสูง 70 เปอรเซ็นต และสูตรอาหารท่ีมีการเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเขมขน 4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
ทําใหแคลลัสมีน้ําหนักสูง 0.116 กรัม และพบวาชิ้นสวนยอดเปนชิ้นสวนท่ีมีศักยภาพในการกระตุนใหเกิด
แคลลัสสูงสุด 80 เปอรเซ็นต เนื่องจากช้ินสวนพืชมีเน้ือเยื่อเจริญจํานวนมาก 
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AAbstract 

Tubers of Hydnophytum formicarum Jack. (Rubiacae) have been used in Thai traditional 
herbal medicine. However, H. formicarum in natural source have been decreased while it could 
not produce tubers by asexual propagation.  Tubers are produced from trunk under cotyledon 
only plant reproducing by seedling method.  Thus, this study determined suitable materials for 
seedling and growth of H.  formicarum and investigated the suitable medium for in vitro 
propagation. The result revealed that the highest of seed germination rate was 84.99 % when 
growing seeds in coconut hull: sand: rubber tree sawdust (1:1:1) for 35 days and the average of 
germination time for all materials was 14 . 36  days.  After transplanted seedlings in 6 - inch pot 
with the same seedling material by prolong cultivation 9  months, the plantlets grew on rice 
husk charcoal:  sand:  sawdust (1:1:1)  gave the highest of length of tubers (1.24 cm)  and the 
highest of height of saplings (3.4 cm) .  Interestingly, seed germination and plantlet growth of H. 
formicarum had the best performance on seedling materials contained rubber tree sawdust. An 
asexual propagation by cutting stem dipped with NAA at various concentrations found that the 
cutting without hormone induction had the highest percentage of shooting at 23.33 %.  The 
suitable medium on H.  formicarum propagation was carried out using in vitro shoot explants 
and sterile seeds by culturing them on MS, ½ MS, B5, LS, SH and WPM agar medium for 5 weeks. 
The results revealed that the shoot explants cultured on ½ MS and B5 agar medium provided 
the maximum number of new shoots at 100% and new leaves at 2.0 and 2.3 leaves/explant, 
respectively, in additional, shoot explants cultured on WPM agar medium provided the 
maximum number of new roots at 4.0 roots/explant.  For seeding cultivation, the best of seed 
germination (98.33%)  and the highest shoot length (2.59 cm)  were obtained on ½ MS agar 
medium, while, seeds grown on B5 agar medium resulted the largest tuber size at 0.315 cm. 
The callus induction was investigated using different explant sources such as leaves, shoot, stem 
and tuber culturing on medium containing various growth regulator concentrations.  Callus was 
successfully induced at 70% when culturing on BA 2 mgL-1 and NAA 2 mgL-1. The best of callus 
proliferation obtained on a medium containing BA 4 mgL-1 and NAA 3 mgL-1 at 0.116 g callus 
fresh weight.  In this experiment, shoot explant is an efficacy response at 80% callus induction 
for the reason that shoot tip contain a large number of meristem tissue. 
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